
KLIMASANGE

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Hey, what about yesterday?
(What about us?)
What about the seas?
(What about us?)
The heavens are falling down
(What about us?)
I can’t even breathe
(What about us?)
What about apathy?
(What about us?)
I need you
(What about us?)
What about nature’s worth?
(Ooh)
It’s our planet’s womb
(What about us?)
What about animals?
(What about it?)
We’ve turned kingdoms to dust
(What about us?)
What about elephants?
(What about us?)
Have we lost their trust
(What about us?)
What about crying whales?
(What about us?)
We’re ravaging the seas
(What about us?)
What about forest trails?
(Ooh)
Burnt despite our pleas

(What about us?)
What about the holy land?
(What about it?)
Torn apart by creed
(What about us?)
What about the common man?
(What about us?)
Can’t we set him free
(What about us?)
What about children dying?
(What about us?)
Can’t you hear them cry?
(What about us?)
Where did we go wrong?
(Ooh)
Someone tell me why
(What about us?)
What about baby boy?
(What about it?)
What about the days?
(What about us?)
What about all their joy?
(What about us?)
What about the man?
(What about us?)
What about the crying man?
(What about us?)
What about Abraham?
(What about us?)
What about death again?
(Ooh)
Do we give a damn?
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

We love the earth
Michael Jackson

 
What about sunrise?
What about rain?
What about all the things
That you said we were to gain?
What about killing fields?
Is there a time?
What about all the things
That you said was yours and mine?
Did you ever stop to notice
All the blood we’ve shed before?
Did you ever stop to notice
This crying Earth, these weeping shores?
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
What have we done to the world?
Look what we’ve done
What about all the peace
That you pledge your only son?
What about flowering fields?
Is there a time?
What about all the dreams
That you said was yours and mine?
Did you ever stop to notice
All the children dead from war?
Did you ever stop to notice
This crying Earth, these weeping shores?
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
Ah-ah-ah-ah-ah
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
I used to dream
I used to glance beyond the stars
Now I don’t know where we are
Although I know we’ve drifted far
Ah-ah-ah-ah-ah



Se Min Kjole
Marianne Christensen
 
 
Se min kjole
den er made in China.
Alt hvad jeg ejer, det er li`som den.
Det er fordi den er så skidebillig,
at jeg snart kan få en ny igen.

Måske er det, 
børn der har den syet.
Men jeg syn`s - det` ikke mit problem.
Jeg har da ret til at få mit look fornyet.
Børnearbejde er jo der´s system.

Jeg kan li´ 
at slendre rundt og ose,
det kan jeg bruge hele dagen på.
At komme hjem med sager i en pose
gør mig glad, hvis dagen er lidt grå.

Når jeg køber
tøj og lækre sager,
får jeg så`n en rar fornemmelse.
Osse på nettet er det skønt at handle 
og fra Kina at få forsendelse.

Nogen klager, 
når der brændes tøj af.
Det ŕ da klart- hvis det er blevet yt.
Hva´ ska´ man gøre, 
gemmes kan det ikke,
hvis der ska´ bli´ plads til noget nyt.
 

 

Klima Boogie Woogie
Anette og Peter, Bedsteforældrenes Klimaaktion

 
Så tar’ vi møllen frem
Så tar’ vi røgen tilbage
Så tar’ vi møllen frem 
Og så drejer vi den rundt
Så sir’ vi tænk på klima
og så vender vi omkring
Og så går vi i gang - HEY

Åh sikke et dejligt klima - HEY
Åh sikke et dejligt klima - HEY
Åh sikke et dejligt klima – HEY
Når vi får vendt omkring

Så tar’ vi solen frem
Så tar’ vi CO2 tilbage
Så tar’ vi solen frem
Og så soler vi os lidt
Så sir’ vi tænk på klima
Osv.

Så tar’ vi genbrug frem
Og sætter forbruget ned
Så tar’ vi genbrug frem
Og så sviner vi kun lidt
Så sir’ vi tænk på klima
Osv.

Så tar’ vi cyklen frem
Så tar’ vi bilen tilbage
Så tar’ vi cyklen frem
Og så sparer vi benzin
Så sir’ vi tænk på klima
Osv.

Så tar’ vi gulerødder frem
Så tar’ vi dellerne tilbage
Så tar’ vi gulerødder frem
Og så ryster vi dem lidt
Så sir’ vi tænk på klima
Osv.

Så tar’ vi toget frem
Så tar’ vi flyveren tilbage
Så tar’ vi toget frem
Og så tar’ vi den med ro
Så sir’ vi tænk på klima
Osv.

Vi vælger de grønne til
Så må de blå bare gå
Vi vælger de grønne til
Og så gir de klimalov
Så sir’ vi tænk på klima
Osv.
 

 

 

I en lille båd, der gynger
Bamses Venner

 
I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger
Synger om de ting, der gi’r livet værdi
Jeg kan ikke gå på vandet, 
men jeg kan så meget andet
Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri.

Der er forår i min mave. Jeg ved, hvad jeg vil lave
Ud at finde fred, fri for nogen der glor
Drive rundt ude på fjorden 
med begge ben på jorden
Jeg er godt tilfreds med en pilsner i snor.

I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger
Synger om de ting, der gi’r livet værdi
Jeg kan ikke gå på vandet, 
men jeg kan så meget andet
Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri.

Prøv at mærke hvor luften sitrer. 
Se på vandet hvor det glitrer
Jeg har masser af tid og slet ingen ur
Her er duft af tang og tjære. 
Det er lige til at bære
Tørre fisk på en rist fra et gammelt komfur.

I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger
Synger om de ting, der gi’r livet værdi
Jeg kan ikke gå på vandet, 
men jeg kan så meget andet
Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri.

I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger
Synger om de ting, der gi’r livet værdi
Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så 
meget andet
Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri.



Fy Fy Skamme
Inspireret af Søren Kragh Jakobsen

 
1. Må man køre i et racerløb
må man gå en tur i sauna
må man skrue op for varmen
må man slå en masse prutter
må man flyve til Mallorca
og spise hakkebøffer
må man åbne køleskabet
og så bare hold’ det åbent?
Næ næ næ næ næ det må vi ikke, 
fy fy skamme skamme fy fy ah ah
slemme slemme fy fy næ næ nix nix
slut forbudt - men hva må vi så?
 
2. Må man vaske tøj om dagen
må man varme swimmingpoolen
må man lade lyset brænde
må man tænde oliefyret
må man spraye sig med pudder
og en masse andet sludder
må man gi Aalborg Portland high five 
og slå en klimatosse?
Næ næ næ......
 

Costa Kalundborg
Shu-bi-dua

 
Der er sket en forurening
af den ydre atmosfære
så meterologerne har lovet at
vi nu får bedre vejr.
Eskimoerne får solstik og Sahara bli’r til is
og Danmark bli’r det nye tropeferie-paradis.

Så er du træt af Syden sne og slud:
Ta’ til det varme nord.

Ta’ til Costa Kalundborg
hvor de slanke palmer står
og svajer blidt for brisen
bag Jens Hansens bondegård.

Fang en haj i Køge Bugt.
Spis af kærlighedens frugt.
Rejs til Danmark, det er billigt, 
det er smukt.

Har du smagt en frikadella,
den er bare sønderjysk.
Få en snak med de lokale,
de kan også tale tysk.
Hvis du vil være helt alene
så tag til Harboøre Strand.
Ud for Villa Cheminova ruller tromlerne i land.

3. Må man smide mad i spanden
må man riste is på panden
må man bruse hele dagen
i sit spahus nord for Skagen
må man spilde al benzinen
og drikke løs af vinen
må man putte pizzabakken 
i beholderen til pappet
Næ næ næ.....
 
4. Må vi godt la vær at svine
må vi cykle helt til Chile
må vi isolere huset
må vi spar’ på energien
må vi sige nej til madspild
men ja til økorisen
må vi syns at far er dygtig
når han genbruger avisen?
Ja ja ja ja ja det må vi gerne
næ sikke fint fint ja ja meget det blir
stort stort klap klap fint fint flot flot
det var godt - nå det må vi godt.

 

 

Så er du træt af Syden sne og slud:
Ta’ til det varme nord.

Ta’ en weekend-tur for to
på kamel til Holstebro.
Undervejs skal vi besøge en fabrik 
der laver sko.
Vi har også fin kultur.
Se, et smukt bornholmerur
made in Hong Kong,  
så er vi sikre på det duer.

Ta’ til Costa Kalundborg
hvor de slanke palmer står
og svajer blidt for brisen
bag Jens Hansens bondegård.

Fang en haj i Køge Bugt.
Spis af kærlighedens frugt.
Rejs til Danmark, det er billigt, 
det er smukt.

 

 



Jeg er så glad  
for min cykel Povl Kjøller

 
Jeg er så glad for min cykel,
Jeg kommer hurtigt langt omkring,
Og det fordi på en cykel
Går det let som ingenting.
En cykel larmer ikke og bruger nul benzin
En cykel oser ikke som andre oliesvin.
Jeg er så glad for min cykel,
Jeg kommer hurtigt langt omkring,
Og det fordi på en cykel
Går det let som ingenting

På cykel kan man være en cowboy på sin hest,
Og svinge sig i sadlen som i det vilde vest
Jeg er så glad for min cykel,
Jeg kommer hurtigt lang omkring,
Og det fordi på en cykel
Går det let som ingenting.
Og vil du lege speedway er cyklen helt i top,
Du brummer lidt med munden og 
speeder motoren op.

Jeg er så glad for min cykel,
Jeg kommer hurtigt langt omkring,
Og det fordi på en cykel
Går det let som ingenting.
På cykel kan du køre en tur med mor og far,
Og lærken kan du høre, og luften er ren og klar.
Jeg er så glad for min cykel,
Jeg kommer hurtigt langt omkring,
Og det fordi på en cykel
Går det let som ingenting

Hilsen fra os (atomkraftsangen)
Niels Hausgaard

 
Vi var fire stykker samlet om en øl på købmandens lager, 
vi sidder tit derinde, når det er regn, og det er koldt.
Nu i går kom købmanden, stor i slaget og gav kager,
de var lidt for gamle, han havde ikke kunnet få dem solgt. 
Snakken var om vi skulle have atomkraft eller hvad,
og det mente vi ikke der kan være tvivl om at vi skal. 
Men værket skal ligge på Sjælland, har vi tænkt
eller Fyn henne i den østre ende.
For at have det her ved os,
nej, det vil vi godt nok ikke.
Det vil også bare komme til at ligge i vejen.

Videnskaben har bevist, det næsten ikke er farligt, 
selvom sådan et værk kan slå en revne engang imellem. 
Skidt, hvis bare ikke det blæser er det fuldt forsvarligt, 
det vil mange der er inde i tinget kunne fortælle.
Og hvad affaldet angår, ja, så kan enhver da se,
at det ikke ka’ nå at give problemer i vores tid.
Men værket skal ligge på Sjælland ...

Det bli’r skønt når vi får sådan nogle værker etableret, 
jøsses, som vi skal frådse i billig energi.
Så skal vi sgi snart få hele landet mekaniseret,
så de enkelte der endnu har arbejde kan få fri.
Oh, så skønt vi får det, alle vore trængsler vil forsvinde, 
og i Sverige får de radioaktiv vestenvind.
Men værket skal ligge på Sjælland ...

Rækkeviddeangst
Benny Engelbrecht

Her styrer jeg
Familien er på vej
Med bilen fyldt med grøn samvittighed 
Dette er min drøm
At bilen kør’ på strøm
Selv Jan Gintberg ku’ kør’ med uden at blive vred 

Men hver eneste gang jeg trykker speederen i 
bund i min drøm
Vågner jeg med rækkeviddeangst 
Ja for hver eneste gang jeg trykker speederen 
i bund i min drøm
Vågner jeg med rækkeviddeangst 

Nu holder vi her
I superchargerens skær
Ungerne plager om is og Sanne er sur
Men hver eneste gang jeg trykker speederen i 
bund i min drøm
Vågner jeg med rækkeviddeangst 
Ja for hver eneste gang jeg trykker speederen 
i bund i min drøm
Vågner jeg med rækkeviddeangst 

Men når det ellers kør’
Bliver jeg helt ør
I førersædet lever jeg drengedrømmene ud
men så si’r min frue
“Det’ mig der kører nu”
Så sidder jeg der og føler mig helt flad - i min 
manddomhed 

For hver eneste gang jeg trykker speederen i 
bund i min drøm
Vågner jeg med rækkeviddeangst 
Ja for hver eneste gang jeg trykker speederen 
i bund i min drøm
Vågner jeg med rækkeviddeangst 


